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SPANIJOS
Jie besąlyginiai pasiduoda, bet sava 
suklupimą vadina “paliaubomis”

Atgimsta naujoji Ispanija; 
frankistai triumfuoja

Chicago, Illinois, Pirmadienis, Vasaris-February 27 d., 1939 m.

PARYŽIUS, vas. 26. — Is- 
ipanijos raudonieji sutriuškinti 
ir jų liekanos centrinėje Is
panijoje besąlyginiai pasiduo
da frankistams. Bet pasidavi
mą jie vadina “paliaubomis,” 
kad tuo būdu kiek nors pri
dengti savo likimą.

Raudonųjų režimo preziden
tas Azana atsistatydino. Šian
dien jis su savo palydovais ir 
šalininkais apleidžia ambasa
dą.

Rytoj Prancūzija ir Brita
nija formaliai pripažįsta gen. 
Franco vvriausvbė ir čia ir

Londone raudonųjų ambasa
das užima frankistų vyriau
sybės skirti atstovai.

Ispanijoje nutrauktas fran
kistų veikimas prieš raudo
nuosius. Paryžiuje kalbama, 
kad britų ir prancūzų tarpi
ninkavimu iš gen. Franco iš
gautas raudonųjų vadams pa
sigailėjimas. Bet, matyt, yra 
tik pasakos.

Taip pat kalbama, kad gen. 
Franco sutikęs leisti tūkstan
čiams raudonųjų vadų lėktu
vais ir laivais apleisti Ispa
niją. Tačiau tas nepatvirtinta.

Gosben, Ind., įvyko aštuonių valstybių ūkininkų (fartnerių) suvažiavimas, kuriame su 
daryta ūkininkų organizacija vardu ‘‘National Farmers’ Guild.” Čia vaizduojami suvažia
vimo išrinkti viršininkai. (Acme photo).

Lenkijoj vyksta studentu triukšmai 
nukreipti prieš Vokietijos nacius

Lenkų vyriausybė atsiprašo 
įžeidžiamos Vokietijos

VARŠUVA, vas. 26. —

Daugiau kaip 1,000 lenkų 
studentų vakar iper demons
tracijas prieš nacius prasiver
žė per policijos kordoną ir 
su akmenimis ir plytomis iš- 
triuškino Vokietijos ambasa
dos namų langus.

Studentų demonstracijos 
atnaujintos čia atvykus Itali
jos užs. reikalų ministrui Cia
no. Tas įvykis lenkti vyriau
sybei padarė daug nesmagu
mų, nes ministras Ciano ban

do Lenkiją patraukti prie 
'Romos Berlyno ašies.

Lenkijos užs. reikalų mi
nisterijos valdininkas aplankė 
čia Vokietijos ambasadorių 
ir vyriausybės vardu atsipra
šė Vokietiją dėl studentų iš
sišokimų.

Lenkų studentų demonstra
cijos prieš nacius įvyko Kro- 
kuve, Lvove, Vilniuje ir Poz
nanėje. Visur smarkiai susi
kirsta su policija.

Italijos piliečiai masiniai apleidžia 
Prancūzija; grizta Italijon

PARYŽIUS, vas. 26. — A- 
)ie vienas milijonas italų gy

vena Prancūzijoje ir Korsikos 
saloje. Mussolinio vyriausybė 
dabar juo» atšaukia namo ir 
jie masiniai grįžta į savo tė
vynę.

Italijos vyriausybė perei
tais metais nusprendė park- 
viesti italus iš svetimų šalių. 
Sakoma, tas buvo daroma i- 
talų kolonizavimo Afrikoje 
sumetimais. Ir tik dabar su- 
brusta veikti tuo reikalu. Ma
sinis italų grąžinimas pradė
tas iš Prancūzijos.

Prancūzijos vyriausybė ne
palankiai žiūri į šį Italijos 
žygį ir tarp abiejų valstybių 
santykiai dar labiau įtempia
mi.

Prancūzijai negaila italų. 
Bet masinis italų grįžimas I- 
talijon prancūzus įžeidžia. 
Pažymima, kad Prancūzija 
patėviškai apsieina su italais, 
tad jiems nėra* čia vietos.

Be to, Prancūzija 'bijo- Ita
lijos gyventojų skaičiaus di
dėjimo.

TERUELIO VYSKUPAS,
KITI 43 FRANKISTAI 
RASTI NUŽUDYTI
BARCELONA, Ispanija, 

vas. 25. — Frankistų autorite
tai paskelbė, kad Katalonijoje, 
netoli Prancūzijos pasienio, 
vienam vandens išraustam 
griovy rasti Teruelio vysku
po, frankistų pulkininko Įeit. 
Rey d’ Harcourto ir kitų 42 
frankistų kūnai. Visi nužudy
ti. Tai raudonųjų aukos.

1937 m. rudenį frankistai u- 
žėmė Teruelio miestą. Kiek pa 
laukus raudonieji kontratako
mis puolė miestą ir frankistų 
vadas pulk. Įeit. d’Harcourt su 
savo 800 kareivių pasidavė 
raudoniesiems gavęs iš jų už
tikrinimų, kad su pasidavu
siais bus apsieita žmoniškai ir 
teisingai.

Tą pat laiką raudonieji ten 
sugriebė ir vyskupą su jo pa
lydovais kunigais.

Taigi, raudonieji barbarai 
su suimtaisiais pasielgė “žmo 
niškai” ir “teisingai.”

CORKO MAJORAS 
ATSISAKĖ PRIIMTI 
NACIUS KARININKUS
DUBLINAS, Airija, vas. 25. 

— Corko miesto uostan su vi
zitą atplaukė Vokietijos mo
kyklinis jūrininkų laivas‘Sch- 
lesien.” Miesto majoras Ja
mes Ilickie atsisakė priimti 
šio karininkus.

Majoras pareiškė.*

“Mielai priimčiau vokiečių 
laivo “Scblesien” karininkus, 
jei ne nacių spaudoje pikti ir 
nedovanotini pareiškimai apie 
mirusį šventąjį Tėvą Pijų XI. 
Nacių spauda sąmoningai į- 
žeidė Pijų XI pavadindama jį 
“politiniu avantiūristu”. At
sižvelgus to, aš katalikiško

Rytoj, vasario 28 d. Chicagos piliečiai 
skiria kaodidatos į miesto majoras

Taip pat kiekvienam warde 
renkami aldermonai

Rytoj, vasario 28 d., Chi
cagos piliečiai renka kandi
datus į miesto majorus ir 50 
wardams aldermonus (miesto 
tarybininkus).

Miesto majoro vietos siekia:
Demokrattj partijos dabar

tinis majoras Kelly ir Cooko 
apskrities prokuroras Court- 
ney.

Respublikonų partijos — 
Green ir Thompson. Šis pas
tarasis jau tris kartus yra 
buvęs majoru.

Iš abiejų partijų rytoj pas
kirtų dviejų kandidatų pilie
čiai pavasarį išrinks majorą.

Paskirų wardų piliečiai ren
ka aldermonus. Geistina, kad 
lietuviai piliečiai paremtų sa
vo tautas kandidatus.

Trečiadieni atnbrama kardinolu 
konkliava rinkti Pijaus XI įpėdini

Visas pasaulis domisi, 
kurs kardinolų bus popiežius

Prez. Rooseveltas ragina daririoiiku 
vados notraokti savo “civiliai” kara

MIAMI, Fla., vas. 26. — uždaryti kelinti metai veda-

VATiKANA^vas. 26. — 
Naujo Šventojo Tėvo rinki
mui viskas paruošta.

Kardinolams skirti kamba
riai jau įrengti, Siksto kop
lyčia, kur įvyks balsavimai, 
įtaisyta.

Suvykę 59 kardinolai. Nėra 
dar trijų iš Amerikos. Jie at
vyks vasario 28 d. Visi 62 
kardinolai dalyvaus rinkime.

Konkliava bus atidaryta 
trečiadienį, kovo 1 d. Siksto 
koplyčioje bus laikomos pon-

PIJUI XI SKIRTĄ 
KRIPTĄ DARBININKAI 
RADO UŽIMTĄ
VATIKANAS. — Šventasis

Tėvas Pijus XI nurodė Šv. 
Petro bazilikos požemiuose

tifikinės Mišios. Šią dieną 
bus tik pasitvarkyta. Kardi
nolai užims sau skirtus kam
barius ir bus atskirti nuo iš- 
laukujo.

Ketvirtadienį įvyks pirma
sis balsavimas. Kasdien du
kart bus balsuojama iki išrin
ksiant naują popiežių.

Pasaulis nepaprastai domi
si, kuris iš 62 kardinolų bus 
išrinktas Šventojo Tėvo Pi
jaus XI įpėdiniu.

Čia laikinų “Baltųjų Rūmų” 
valdininkai iškėlė aikštėn 
įprezidento Roosevelto laišką 
Amerikos Darbo federacijos 
ir Pramoninių Organizacijų 
kongreso vadams. Preziden
tas ragina šių abiejų darbinin
kų organizacijų vadus be ati
dėliojimo paskirti komitetus
ir juos įpareigoti kaip nors į sitaikinti.

mą atkaklią tarpusavią kovą 
dėl pirmenybės.

Prezidentas pareiškia, kad 
darbininkų tarpe taika yra 
•būtinas reikalas. Tas reikalin
ga ipačių darbininkų ir šalies 
gerovei. Prezidentas neranda 
priežasties, dėlko darbininkų 
vadai neturėtų ir negalėtų su-

PIJUI XI UŽTIKRINTAS 
GRAŽUS PAMINKLAS

VATIKANAS. — Mirusiam 
Popiežiui Pijui XI užtikrintas 
gražus ir didingas atmintinis 
paminklas Šv. Petro baziliko
je*

Iš senovės yra užsilikęs pa
protys, kad mirusio Popie
žiaus skirti kardinolai sudeda 
po 10,000 lirų popiežiaus pa-

šuvoje .r Poznaniuje antinaci-'minUūi- Mir«8 Pi’us Pali-
nės demonstracijos ir riaušės k" net 52 savo skir‘us kar<li- 

nolus. Jie sudės 520,000 linj

NACIŲ STUDENTAI AT
SIKERTA LENKAMS

BERLYNAS, vas. 25. — 
Lenkų studentų įvykusios Var

čia smarkiai užgavo nacius. 
Poznaniuje vokiečių mažumos paminklui.

Matyt, visą laiką juos kali- kriptų, kur turėjo būti palai- Lenkijoje organo “Posenei
• i- -i__ ; ■ ___ - _ t__ ___:_ j____ _____ i TncmKlnH.” snnnaf.nvAS lnrurnino ir bėgdami į Prancūziją nu 

žudė.

POPIEŽIUS PASIUNTĖ
5,000 DOL. KATALIKŲ 

BĖGLIŲ NAUDAI

LONDONAS. — Šv. Vincen 
to de Paul draugijos tarybos 
Airijoje prezidentas iškėlė ai
kštėn, kad šventasis Tėvas Pi
jus XI pora dienų prieš mir
siant prisiuntė šiai draugijai 
5,000 dol. auką Vokietijos ir 
Austrijos katalikų bėglių šel
pimui.

miesto katalikas majoras .ne
būčiau vertas kataliko vardo, 
jei turėčiau priimti ir pager
bti nacių karininkus”.

Numatoma Berlyne nacių 
autoritetų reakcija.

dotas. Jam mirus darbininkai 
nuėjo pramušti sieną, kur tu
rėjo būti įdėtas karstas, rado 
tą vietą, užimtą. Rado iš seno
vės palaidotą buvusį Sienos 
arkivyskupą Bandini Piccolo- 
mini. Karstas su arkivyskupo 
palaikais nukeltas kitur.

Iškėlus rastą karstą ir pra- 
mušus sienelę rastas seniai vi 
sų užmirštas kitas kambarys. 
Pijus XI manė, kad jis bus 
palaidotas išlaukujoj sienoj. 
Palaidotas gi vidujoj, kuri at
skiria kambarius vieną nuo ki 
to. Į tą užmirštą kambarį įė
jimas padarytas.

Italijoje tokia suma yra ne-
Tageblatt” spaustuvės langai paprasta, tad ir popiežiaus 
išdaužyti. paminklas bus nepaprastai di

Berlyne technikinio universi dingas, ypač meno žvilgiu, 
teto nacių studentai nuspren
dė atsimokėti lenkams. Jie pa- NEW YORKO POLITIKIE- 

reikalavo, kad visi lenkai stu- JtniS PRIPAŽINTA3 

dentai apleistų šio universitc- KALTU

to rūmus. Tas tuojau įvykdy
ta ir naciai laikinai aprimo. NEW YORK, vas. 26.

Garsios Tammany Hali vadi
namos politinės organizacijos 
vadas J. J. Hines teismo pri
pažintas kaltas rakieteriavi
mu ir jis gaus užtarnautą sau 
bausmę.

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKMKUS LAIKRARČIUS

SUPIRKINĖJA RA

GUOČIUS

BIRŽAI. — “Maisto” b-vė 

pradėjo supirkinėti stambius 
raguočius. Keli sunkvežimiai 

supirktų gyvulių buvo iš čia 

išgabenta.

ĮSAKYTA ŽYDAMS APLEI

STI VOKIETIJĄ

BERLYNAS, vas. 26. —
Vokietijos vyriausybė įsakė 
visiems žydams pasirengti ap
leisti Vokietiją. Kasdien ma
žiausia ipo 100 žydų bus iš
siunčiama į užsienius.

BERLYNAS, vas. 26. — 
Nacių partijos autoritetai į- 
sakė visiems tarnautojams, 
kad jie nutrauktų katalikiš
kose ir protestantiškose baž
nyčiose visokią savo veiklą.

kuriamas didelis
ŠAULIŲ CHORAS

BIRŽAI. — šiomis dieno
mis šaulys, progimnazijos dai 
navimo mokyt. Pr. Marško
nis, uoliai padedant vietos 
šaulių būrių vadovybėms, ėmė
si organizuoti didelį chorą. Iš Saulė teka 6:29, leidžiasi 
karto susirašė per 60 asmenų. 5:37.

ĮVYKS RINKLIAVA 
VOKIETIJOS KATALIKU 
BĖGLIU NAUDAI

NEW YORK. — J. A. Val
stybėse veikia katalikij vysku
pų komitetas rūpintis .Vokie
tijos katalikų bėglių šelpimu 
ir likimu. Komiteto pirminin
kas J E. arkivyskupas J. F. 
Burninei iš New Orleanso siū
lo visose šalies vyskupijose 
kovo 19 d. įvykdyti nacionali
nę rinkliavą minėtų bėglių nau 
dai. i.;

Tūkstančiai Vokietijos ka
talikų buvo priversti ir dar 
šiandien priverčiami apleisti 
reichą ir vykti į užsienius. 
Kai kurie apleidžia Vokietiją 
turėdami kiek nors ištekliaus 
kelionei. Bet daugumas netu
ri reikalingo ištekliaus, turi 
pasilikti nacių nelaisvėje ir 
laukti pagalbos iš svetur.

Tarp šių nelaimingų bėglių 
yra kunigų ir brolių ir seserų 
vienuolių. Jiems reikalinga 
pagalba.

Amerikos vyskupų komite
tas kooperuoja su Olandijos, 
Šveicarijos, Prancūzijos, An
glijos ir kitų šalių katalikų 
vyskupų komitetais.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Nu

matomas debesuotumas; šal
čiau. »

( t
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APŽVALGA
Įdomi Knyga Apie Lietuvą

“‘L. A.” rašo, kad neseniai išleista estų 
poeto Aleksiejaus JJennitQ poezijos knyga 
“V okonnom perepletie”, versta iš to pa
ties autoriaus knygos. Knygoje yra ne ma
žai eilėraščių, skirtų ir Lietuvai — jos pei
zažams, istoriniams fragmentams ir paga
liau, kultūriniams reiškiniams. Ten pai yra 
įdėta ir Lietuvių poetų vertimų. Knygų į 
rusų kalbų veitė žymus rusų poezijos meis
teris Igoris Sievierianinas, kurį galima gre
tinti savo poezijos metodiškumu su žymiuo-

Rytoj svarbūs Chicagos miesto rinkimai. 
Nominuojame kandidatus į miesto majorus 
ir renkame tarybos narius, aldermanus.

Per paskutines kebas savaites partijų ka
ndidatai mums pripasakojo visokių dalykų 
apie miesto reikalų stovį ir apie pačių kan
didatų dorybes ir nedorybes. Daugumas bal
suotojų, be abejojimo, jau yra nusistatę už 
kų balsuoti, šiuo rašteliu mes norime para
ginti lietuvius piliečius išpildyti savo s vai 
kau pilietinę pareigų — balsuoti. Tai yra 
svarbu keliais atžvilgiais.

Mes, lietuviai, norime iškovoti sau tinka
mų pripeni mų šio didmiesčio politiniame 
gyvenime. Mūsų politikai nori prasimušti į 
politinio gyvenimo viršūnes. Jiems reikalin
ga mūsų parama. Balsavimas, tai geriausia 
parama, kokių saviškiams galime suteikti. 
Jei lietuvių apgyventose vietose lietuvių bal
suotojų bus daug ir jei lietuvių balsai ne
bus suskaldyti, su tuo rimtai skaitysis po
litinių partijų vadai ir tada kreips dėmesio 
į mūsų reikalavimus. Jei pasirodysime ir ne
gausingi ir nevieningi, nieks su lietuvių bal
sais nesiskaitys. Tad, rytoj balsuokime visi, 
kas turime teisę balsuoti.

Į miesto majorus kandidatais yra nuo de
mokratų partijos — Ed. J. Kelly ir Tom 
Coturtney, nuo respublikonų — Green ir Tho
mpson.

Rinkimų kampanijos metu kova labiausia 
koncentravosi aplink demokratų kandidatus. 
Kelly ir Oourtney kalbos daugiausia visuo
menės dėmesio patraukė, nes abu užima 
aukštas vietas — vienas yra miesto valdy
bos galva, kitas prokuroras.

Kiek teko patirti, lietuvių dauguma bal
suos už dabartinį majorų Ed. Kelly. Mat, 
lietuviai per pastaruosius kelerius metus pa
tyrė, kad Kelly jiems huvo gana palankus. 
Jo dėka turime mieste savo tautietį teisėju, 
parkų užvaizdų ir daug mažesnių darbų. Jis 
yra dalyvavęs daugelyje lietuvių tautinių pa
rengimų, leidęs parke statyti Dariaus ir Gi
rėno paminklų. Už jo palankumų lietuviams 
Lietuvos valstybė jį apdovanojo aukštu Ge
dimino ordinu. Jis Skaitosi ir su lietuviais ir 
su kitomis tautinėmis grupėmis. Taip pat 
lietuviai juto, kad Kelly rūpinasi darbinin
kų gerove. Taigi, išrodo, kad lietuviai bal
suotojai yra nusistatę semti tuos kandida
tus, iš kurių patyrę palankumo ir prietelin- 
gumo, kurie ne vien žadėjo, bet jau šį tų ir 
davė. Kiti nors ir žadėjo, tačiau savo pri
žadų nepildė.

- 1os Reikšmė Lietuvai
(Pirmoji kun. J. Balkūno kalba vasario 12 d., 

1939 m, Pittsburgh, Pa.)
(Tęsūiys) i tų. Kaime lietuviai visur per

viršija, o yra vietų, kur vien 
tiktai lietuviai tegyvena.

Lietuvių skaičius Klaipėdoje
Kiek Klaipėdos krašte yra 

lietuvių, tikriausiai gali atsa- 
■kyli tiktai skaičiai, randami 
surašymo lentelėse. Paskutinis 
gyventojų surašymas Klaipė
dos krašte buvo 1925 metais, 
taigi prieš 13 metų. Prieš tai 
tokie surašymai buvo 1920, 
1910 ir 1905 metais.

Žinoma, surašymas gali ir 
kas metai duoti kitokius tau
tybių skaičius, jeigu apie tau
tybę sprendžiama iš pačių žmo 
nių pasisakymo. Bet kitas 
klausimas, ar pasisakymas nu
lemia, kokios žmogus iš tik-

ju rusų poetu Balmontu. Knyga pasiekė dau
gelį užsienio rusų žurnalų. Apie knygų atsi
liepė visa eilė recenzentų. Tokių knygos mi
nėjimų buvo rusų žurnale “Bubež” (Cliar- 
bine). “Novaja Zaria” (S. Francisco;, Raz- 
sviet’ (Či'kago), pagaliau ir Baltijos valsty
bių rusų spaudoje. Helsinkyje apie knygų 
parašė literatūros žurnalas “ Sodruaestvo’', 
o Rygoje rusų dienraštis “Sevodnia”. Tenka 
pabrėžti, kad daugelis laikraščių, rašydami 
apie knygų, parašė keletu bruožų it apie yra tautybės. Kai kas 
Lietuvų. Tie bruožai yra knygos būdingos 
ištraukos arba šiaip pačių recenzentų atsi
minimai su kai kuriomis Lietuvos charakte
ristikomis. Įdomu tai, kad apie knygų Ame
rikos rusų dienraštis “Novaja Zaria’’ perei
tų metų gruodžio 21 dienų 2534 numeryje 
atspausdino žymaus rusų dailininko H. K.
Roericho atsiliepimus. Roerichas žinomas, 
kaip pasaulio meno pakto kūrėjas. Jis pats 
kitų kartų yra gyvenęs Lietuvoje ir studi
javęs jos menų. Yra ir jo kūrinių iš Lietu
vos mitologijos ir- šiaip atskirų Lietuvos 
vaizdų.

Katalikų Mokykla Brazilijoj
Brazilijos lietuvių katalikų laikraštis ‘Švie 

sa’ praneša, kad “Vilią Zelinoj įvyko pir
mosios Pietų Amerikoj privatinės lietuvių 
mokyklos mokinių tėvų susirinkimas. Tėvų 
domėjimasis sava mokykla yra labai gyvas, 
todėl ir į susirinkimų priėjo pilnutėlė dviejų 
komplektų mokyklos salė. Išrinktas tėvų ko
mitetas, nustatytas mokestis už mokslų ir 
tartasi kitais mokyklų liečiančiais reikalais. 
Mokinių jau yra įsiregistravusių ligi šiol 87. 
Jei būtų erdvesnės patalpos, Vilią Zelinoj 
lietuviška mokykla galėtų būti mažiausia 5 
komplektų, nes dabartinė Seselių vedama ųio- 
kykla turės šiais mokslo metais tik pirmųjj 
ir antrųjį skyrius.

Naujam lietuviškam šviesos ir kultūros ži
dinėliui visi geros valios lietuviai linki ge
riausios kloties. Kadangi ši mokykla turės 
laikytis be pašalinės paramos, prašome šias 
savanorių švietėjų pastangas savo kukliais 
ištekliais pagal galimybę paremti”.

Tai bus pirmoji lietuvių katalikų mokyk
la Pietų Amerikoj. Joj mokytojaus Seserys 
Pranciškonės iš Pittsburgh, Pa. Linkėtina, 
kad ne tik- tai pirmajai mokyklai sektųs, bet 
kad ir daugiau jų prisisteigtų.

Nėra abejonės, Pietų Amerikos lietuvių ka
talikų veikimas dar labiau pagyvės, kai ten 
nuvyks ir darbų pradės Tėvai Marijonai.

nori tvirtinti, kad taip. Vokie
čiai dabar laikosi tokios pa
žiūros, kadangi jiems toji pa
žiūra šiuo metu atrodo nau
dinga. Bet, jeigu tokį tauty
bės nusistatymo pagrindų pri- 
imtumėm, tai išeitų, kad tas 
pats žmogus gali šiandien bū
ti lietuvis, rytoj vokietis, po
ryt koks nors lenkas ar kas 
kitas. Bet gi nuo nuotaikos 
ar kitokių aplinkybių žmogaus 
tautybė nepareina. Kas vokie
čiu gimė, tas yra vokietis, o 
kas lietuviu gimė, tas ir yra 
lietuvis. Kokie buvo tėvai, to
kie yra ir vaikai.

Klaipėdos krašto 1925 metų 
gyventojų surašymas jau išė
jo sužalotas. Viena, kad atsi
klausė tik paties asmens, kita, 
kad Klaipėdos krašte atsirado 
nauja “tautybė” — “Memel- 
lander”, tai yra “Klaipėdiš
kis’’, arba kaip pats girdėjau 
vasarų — “šišosiiškis”. Tie, 
kurie svyravo arba jautė, kad 
nėra vokiečiai, bet ir lietu
viais nebenorėjo vadintis dėl 
nekuriu sumetimų (kad netu
rėtų nemalonumų iš vokiškų

Dabar bandykime išrišti tų 
neatmezgamų mazgų, kodėl 
prie Lietuvos valdymo nega
lima atlietuvinti kraštų. Kas 
keisčiausia, kad prie aiškios 
lietuvių daugumos vis gi iš
rinkti į seimelį 25 vokiški at
stovai ir tik 4 lietuviai.

Aišku, jeigu Klaipėdos kra
šte būtų visa valdžia lietuvių 
rankose visų laikų buvusi, y- 
pač policija būtų lietuviška, 
tai žinoma, būtų buvę galima 
sudaryti tokias sųlygas, kad 
lietuviu pasisakyti gyvento
jui, ypač ūkininkui, nebūtų 
jokios nenaudos. Bet kadangi 
vietinė valdžia pasiliko auto
nominė, o tas reiškia, kad ji 
daugiau vokiška, kadangi vo
kiečių laikais lietuviam^ į in- 
teligentines tarnybas prasimu
šti mažai tebuvo galima, tai 
taip ir susidarė, kad Klaipė
dos krašte daugeliu atvejų ne
naudinga lietuviu pasisakyto 
Iš kitos pusės Klaipėdos kra
šte, ypatingai tarp mažiau su
sipratusių, labai didelį įspūdį 
daro Vokietijos stiprėjimas ir 
nuolat skleidžiami gandai, kad vaĮjy

kad Klaipėdos krašto gyven
tojų didelė dalis užhipnoti
zuota tos taip arti esančio*- 
galybės ir jos bijo. Tų daly
kų pašalinti šiuo metu neįma
noma. Per ilgesnį laikų tas 
hipnozas gali praeiti, gali pa
aiškėti, kad ir baimė buvo ne
pagrįsta, tada lietuviai gali 
atsibusti ir susiprasti, lr tai 
nėra beviltiškas apėjimas, rei
kia tiktai išlaikyti per sun- 
kiausiųjį laikotarpį, kuris da
bar jau yra prasidėjęs. 
Amerikiečiai ir Klaipėda

Laikinai Klaipėdos aiplėsi- 
mo pavojus praėjo. Bet labai 
neramios žinios mus .pasiekia 
dėl Bertulaičio direktorijos 
sauvaliavimo., Daoar siaučia 
nacizmas krašte visu smarku
mu.

Karo stovis atšauktas. Ap 
saugos policija prašalinta. Lie 
tuviai valdininkai iškeliami. 
Policija visiškai suvokietėjo. 
Lietuvių kalba iš mokyklų ir 
įstaigų prašalinta. Vytis iš- 
mokyklų išmestas. Neumano 
paveikslas visur iškabintas 
(Hitlerio dar nedrįsta). Visi 
sveikinasi hitleriškai. Smogi
kų kuopos gausėja bei didė
ja. Lietuviams atimama kraš
to pilietybė, uždrausta ir nuo 
savybė įsigyti. Balsuoti nepri
leidžia. Centro vyriausybė kuo 
ne visos galės neteko Krašto 

me. Priesaikos Lietuvos

Salomėja Nėris

Iš ‘Diemedžiu Žydėsiu’
AS NENORIU MIRTI

Amžius tu šlamėsi 
Šilkalapi uosi —
C naktiip žvaigždėtom 
Vasaros šiltos

Tyliame pavėsy,
Kai šakom sūpuosi,
Šimtų kart girdėtų 
Meilę čia kartos —

Aš nenoriu mirti,
Ne žemelėj pūti —
Aš gyventi trokštu 
Su tavim drauge! —

Aš nenoriu (mirti! — 
Geriau uosiu būti,
Šaltu akmens bokštu, 
Mažyte sraige —

Vokietija Ktaipeaos .rašt, Į kwMUtueijd nereikia duoti.
atsiims, o tada visiems tiems, 
kurie nenorėjo eiti su vouišku 
frontu, bus blogai.

Reikia pripažinti, kad Lie
tuvos vyriausybė padare daug 
klaidų, nemokėjo išnaudoti lai 
kų ir aplinkybes savo naudai. 
Vyriausybė savuosius labai 
moka sekioti, areštuoti, baus
ti, bet svetimuosius, suvaldy
ti, jinai elgiasi kaip asmuo 
su “inferiority complex”. Ne
taktiškai elgėsi skildama ne
tikusius valdininkus kraštui, 
jinai nepasitikėjo net saviems 

i patriotams Klaipėdoje. Dabarvaldininkų*- kad kiaules leng-, . . , , x., . . .
• tt x-- jau maino taktikų, bet kaszinviau galėtų į Vokietijų par

Pagerbė Popiežiaus Atmintį
Pirmų kartų, Jungtinių Valstybių istorijoj 

Kongresas pagerbė mirusį popiežių. Gavus 
žinių., kad mirė popiežius Pijus XI, Kon
gresas pagerbė mirusiojo Sv. Tėvo atmintį, 
pareiškė apgailestavimų ir išsiskirstė. Tai 
yra gražus reiškinys.

Amerikos politikų susidomėjimas Šventuo
ju Sostu pareina nuo to, kad jis, šventasis 
Bestas, yra stiprus demokratijos dėsnių gy
nėjas. Prieš porų mėnesių Prezidentas Roose 
veltas pabrėžė, kad tik religija tegali iSgiėl- 
bėti svyruojančių, civilizacijų,.

Popiežius Pijus XI buvo garbingiausias 
religijos mokytojas, kuris valdė 400 milijo
nų sielų. Dėl to nestebėtina, jei viai žmo
nės ji p^erbia, leaipo naujosios gadynės Mo
zę, kuris vedė savo žmones per visokių ne
laimių, skausmų ir kontradikcįjų dykumas, sekioti.

Žydų Reikalai Lenkijoj
Vienas lenkų parlamento atstovas paruošė 

įstatymo projektų žydų reikalui tvarkyti. 
Pagal projektų Lenkijos žydai būtų skirsto
mi į keturias kategorijas: pirmajai katego
rijai priklausytų žydai, kurie yra apdova
noti Lenkijos ordinai^ arba kurie nuo 1921 
metų yra katalikai; jų teisės pasiliks nesu
siaurintos. Antrajai kategorijai priklausytų 
žydai Lenkijos piliečiai, treciųjai — žydai 
svetimšaliai ir ketvirtajai — žydai De pi
lietybės. Žydų pilietinės teisės numatoma žy
miai susiaurinti:

Žydai negalės būti valstybės valdininkai 
bei tarnautojai, negalės būti mokytojai, žy
dų vaikai negalės lankyti lenkų pradžios 
mokyklų, žydai negalės verstis advokatūra, 
negalės įsigyti nejudomo turto; kariuomenė
je žydai tarnaus specialiose dalyse.

Iš žydų bus atimtos visos dabar jų turi
mos koncesijos, žydai negalės turėti lenkiš
kų pavardžių ir t.t. Per vienų mėnesį žydai 
turės užregistruoti visų savo turtų atitinka
mose valdinėse įstaigose.

Iš lo aišku, kad Lenkija, sekdama Hitle
rio pavyzdį, rengiasi žydus dar labiau per-

duoti), tai jie ir užrašė save
“Memellanderiais”. Ar gali
būti tokia tautybė? Žinoma,
kad ne. i *

1905 ir 1910 metų surašy
mai šiuo atžvilgiu buvo tei
singiau padaryti. Tada apie 
tautybę buvo sprendžiama iš 
to, kokia yra gimtoji kalba, 
tai yra, jo tėvų ir senelių kal
ba.

1905 m. surašymu visame 
Klaipėdos krašte lietuvių bu
vo 49,9 proc., o vokiečių 48,8 
proc. Likusieji kitoki. 1910 
metais vaizdais pasikeitė vo
kiečių naudai, bet laibai nežy
miai: dabar buvo jau vokie
čių 49,7 proc., o lietuvių 48,9. 
1920 metais lietuvių vėl buvo 
49,2 proc., o vokiečių — 49,6. 
1925 metais, kaip jau minėta, 
surašymas išėjo gerokai su
žalotas. Vis dėlto iš 142 tūks
tančių gyventojų, tik nepilno 
60,000 teužsirašė vokiečiais. 
Lietuviais užsirašė arti 38,000 
ir “(memellanderiais” užsira
šė arti 35;0OO, vadinasi, drau
ge sudėjus apie 13,(XX) dau
giau, negu tikrų vokiečių.

Iš tų skaičių matyti, kad 
lietuvių kiekis Klaipėdos kra
šte visų laikų laikėsi beveik 
vienodas. Atsiminti reikia, kad 
vokiečių daugumas yra susi
metę į patį Klaipėdos miea-

ar tik nėra pervėlu. 
Svarbiausia, kad varžytinės

tarp didelė® vokiečių valsty
bės ir mažytės Lietuvos yra 
labai nelygios. To varžytinių 
nelygumo vaisius ir yra tas,

Žodžiu, ant popieros dar kra
štas Lietuvos suverenume, bet 
ne gyvenime. Ir jei ligi šiol 
sunkiai ėjosi lietuvybei, tai 
nuo šiol bus dar sunkiau.

Kas daryti? — Nenusimin
ti. Europos politinė raida prie 
to privedė. Bet tai laikinas 
dalykas. Šiandien’ jie šūkau
ja, rytoj gal sulys į urvus. 
Svarbu, kad kraštas dar Lie
tuvos dalimi pasiliko. Ji skau
di žaizda. Jų reikia kiek ap
linkybės leidžia, gydyti. Ti
kiu, kad Lietuvos visuomenė 
pasimokino ir tinkamai mo
kės persiorganizuoti valdymo 
aparate. Daugiau dėmesio 
kreips, daugiau aukosis, bus 
atsargesnė ir budresnė.

Mes amerikiečiai gi nesi- 

duokime apatijai, kad Klaipė

da v ištiek žus, kam sielotis.

Žiemos “sportas”

Ne. Atvirkščiai, su didesniu 
atkaklumu ginkime Klaipėdos 
teises Lietuvai. Spaudoje, su
sirinkimuose, protestuose, vi
sur pabrėžk i me istorinį fak
tų, kad Klaipėda nuo amžių 
buvo ir yra lietuviška. Jei 
šiandien vokiška propoganda 
gali užslopinti lietuvio balsų, 
lietuvio jausmų, tai dar ne
reiškia mes ten neturime tei
sių. Nieks tų teisių negali 
mums užginti ar atimti.

Jei nnuns rūpi Vilnius ir 
jo kraštas, kurio mes netu
rim; jei mes turim draugijas 
bei šventes Vilnijos reikalą 
ms; tai tuo labiau mums tur: 
rūpėti išlaikyti ir neišsižadė
ti to kų turime. Tad tebūnie 
šios dienos ir visų mūsų die
nų šūkis: Klaipėdos kraštas 
yra lietuviškas, jis toks turi 
ir 'pasilikti. Tam savo jėgas 
aukojame. Tegyvuoja Nepri
klausoma Lietuva su Klaipė
dos kraštu.

Ar manai, kad sugedusioms 
žmonėms rūpi visuomenės ge
ras? Jiems rūpi nevisuomenė, 
bet savi reikalai, savas pilvas.

Kuo daugiau save paniekin 
si, tuo aiškiau pažinsi savo 
silpnybes.

Kuo genaus save pažinsi, 
tuo mažiaus kitus niekinsi de! 
jų silpnybių.
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Vytauto Didžiojo Universiteto, Kaune, statomos didžiosios klinikos. (VDV).
K. Baras

Ateina Naujas Žmogus...
Visur reiškiasi naująs žmogus. - Kaip jis sutin

kamas. - Kodėl aš tikiu? - Nes tai protinga, 
žmogiška, naudinga. - Kaip žiūri mokslo 
vyrai j bedievybę?

Jei perbėgtumem per visąi sti ne tik ranką, bet parodyti
pasaulį, pamatytumėm, kad 
dalbar įvairiuose pasaulio kra
štuose, neišskiriant ir mūsų 
Lietuvos, kyla naujas žmo
gus. Šis žmogus yra gana au
kštas, jo akyse dega jėga ir 
energija; veide žydi ne tik 
grožis, bet švelnumas ir pa
prastumas. Naujasis žmogus 
drąsiai žengia vis pirmyn į 
tas gyvenimo sritis, kur yra 
daug aimanavimu ir ištižimo, 
nes jis ir čia nori įnešti nau
jo skaidrumo, kūrybingo džiau 
gsmo, o ypač savo žmogiško
sios vertės (pajautimą.

Naujasis žmogus eina į gy
venimą gerai ir moderniškai 
apsiginklavęs. Naujojo žmo
gaus ginklai yra ne tik pri-. 
gimta jėga, energija, sumanu
mas, ibet taip pat gili ir nepa
prasta tiesos meilė, gyvas ir 
veiklus tikėjimas, kuris ža
dina žmogaus rankas, kojas, 
širdį, protą ir valią, kitaip 
tariant visą žmogų, ne tik 
darbui, bet ir 'maldai. Maldos 
valandoje jis sužino, kad jis 
turi aukotis ne tik savo ge
rui, bet ir dėl kitų žmonių 
reikalų; maldos valandoje jis 
sužino, kad kitas žmogus yra 

.jo brolis, kuriam liūdesio ir 
skausmo valandoje turi ištie-

savo krikščioniškaįr gražią 
širdį.

Šis ką tik paminėtas žmo
gus pasirodo mūsų šeimose, 
sodžiuose, parapijose ir vals
čiuose. Ir naujasis žmogus 
drąsiai meta akių žvilgsnius, 
energingai su pasitikėjimu sta 
to kojas naujame kelyje. Jis 
sutinkamas žmonių nedrąsiais 
veidais, nusivylusiomis aki
mis. Bet kai naujasis žmogus 
prabilo, kai jis pažvelgė į juos 
pilnomis meilės akimis ir kai 
jis padarė gražų rankos mos
tą, kviesdamas visus prie sa
vęs, nusivylusių žmonių vei
duose pražydo jėga, akyse su
liepsnojo meilės kibirkštys. Ir 
nusivylusieji žmonėmis ir gy
venimu pribėgo prie jo klaus
dami: “Kas esi, iš kur tavy
je tiek jėgos ir grožio, iš kur 
tas malonus ir jaukus tavyje 
patrauklumas?” Šis trumpai 
ir aiškiai atsakė: “Aš esu nau 
jųjų laikų žmogus ir duodu 
Dievui veikti savo prote, šir
dyje ir valioje. Niekuomet ne
pasitenkinu vidutiniškumu, 
bet visur ir visuomet siekiu 
kilniausių vertybių. Patį save 
esu užkariavęs, ne pojūčiai 
mane valdo, bet aš juos sutvar 
kau ir jie yra man paklusnūs.

rimtai ir giliai pagalvoju ir 
pažiūriu į pasaulį, tai man vi
sai aišku, kad tai (padarė au
kštesnė Esybė, kurią aš va
dinu Dievu. Taigi, pasaulio 
buvimas rodo, kad yra Dievas. 
Tikiu į Dievą, neš man pro
tas sako, kad yra Dievas. 

Tikiu, nes esu protingas. 
Kaį aš pažiūriu į pasaulį, 

tai visur ir visados žmonės 
tikėjo į Dievą ir pomirtinį 
gyvenimą. Jei kartais atsiras
davo vienas kitas, kuris ne 
tikėjo, bet tai tik buvo išim
tis. Bet niekur ir niekados 
nerasta nė vienos tautos ar 
giminės, kuri būtų be tikėji
mo į Dievą ir į pomirtinį gy
venimą. Visur ir visados rasti 
žmonės su tikėjimu, tai reiš
kia, kad tikėti yra žmogiška.

Tikiu į Dievą ir pomirtinį 
gyvenimą, nes esu žmogus.

Visas gyvenimas remiasi ti
kėjimu. Mokinys tiki, ką pa
sakoja mokytojas. Ligonis ti
ki gydytojui ir uoliai pildo jo 
užrašytus receptus. Aš nesu 
matęs Amerikos, bet man a- 
įpie ją pasakoja kiti, aš tikiu. 
Nesu matęs Vytauto Didžiojo, 
bet apie jį kalba istorija, aš

VISADA ŠVIEŽI! Dvigubo! op- 
saugoti dvt.m užvalkčiai* Csllo- 
phana. VIMUTINIS užvalktis atil-
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vėjas (pasiuva; savaime gry- Niekuomet neamnanuoju ir ne-Į (vysk. Bougaud). Be tikėjime
verkšlenu, kaip kūdikis, bet nėra nei fiziškojo nei protiš-čia nepasistato, bet ją meiste

riai turi pastatyti. Tegu guli 
sienojai suvežti penkiasdešimt 
metų, šimtą, jei jy niekas ne
sukels ant sienų, tai trobos 
nebus. Jei jau tokie dalykai, 
kaip laikrodis, plūgas, apsiau
stas ir gryčia neatsiranda sa
vaime, bet turi kas nori pa
daryti, tai ką jau kalbėti a-

visur ir visados dirbu kaip į 
vyras. Trumpai tariant, aš esu 
naujųjų laikų žmogus, kurs 
tikiu ne tik į Dievą, pomirtinį 
gyvenimą, savo sielos nemir
tingumą, bet taip ir į savo 
proto, širdies ir valios ga
lias”. “Vadinasi, (pats tiki į 
Dievą... į sielos nemirtingu-

pie žemę, saulę, žvaigždes, Į mą” — ne vienas sušnibždėjo 
žmones, gyvulius ir t.t. Kai aš savo sukepusiomis lūpomis.

“Taip, tikiu į Dievą, tikiu 
į sielos nemirtingumą, tikiu į 
pomirtinį gyvenimą” — drą
siai atsakė naujųjų laikų žmo
gus.

kojo gyvenimo, nei šeimyniš
kojo nei visuomeniškojo gy
venimo. Jei norime, kad būtų 
žmoniškas gyvenimas, tai tu
rime vienas kitu pasitikėti, 
nes patys viską aprėpti ir su
žinoti neįstengiame. Jei “be 
tikėjimo nėra nei fiziškojo nei 
protiškojo gyvenimo, nei šei 
myniškojo nei visuomeniškojo 
gyvenimo, jei be tikėjimo ne
galimi visi santykiai su žmo
nėmis, tad kokius gi galėtu
mėm turėti be jo santykius sn j 
Dievu” (vysk. Bouguuu).

Negalime keliauti šiame pa
sauly netikėdami žmogumi, o
norėtumėm (pereiti jį netikė 
darni Dievu!

galime

Tikiu į Dievą, nes aš savo į 
akimis matau gražų pasaulį: 
dangų, žvaigždes, saulę, 'mė- Į Tai kvailybė! 
nulį, medžius, žmones, gėles. I Tikėjimą į Dievą 
upes ir t.t. Ir man protas aiš- taip aptarti. Pilnas ir visiŠ-
kiai sako kad visa tai nega- j kas pritarimas su meile toms 
Įėjo savaime pasidaryti. Juk tiesoms, kurias Dievas mums 
savaime laikrodis neatsiranda, apreiškė, pasakė. Žmogus gali 
bet laikrodininkas padaro; sa- mus suklaidinti, kad ir moky- 
vaime plūgas neatsiranda, bet čiausias būtų, bet mes žmo- 
kalvis nukala; savaime ap- ; guini tikime ką jis pasakoja 
siaustas neatsiranda, bet siu- j ir nurodo. Dievas yra neklys- 
tikiiu Taigi, “tikėjimas yra tantis, nepabaigiama tiesa be 
pritarimas mano sielos reika- jokio šešėlio. Tr Dievas yra 
lams, kurių neregėjau, bet daug kartų kalbėjęs apie Sa- 
knriuos tikiu, nes yra jie išti- ve, apie žmogaus sielos nemir- 
kimų paliudijimų patvirtinti” (Nukelta į 5 pusi.)

Nem Yorke neseniai buvo pagrobtas 4 metų amžiaus vai
kutis Michael Katz. Išpirkimui pareikalauta $250. Sumokė
jus pinigus vaikutis ipal i uoluotais. Šiame atvaizde matome 
Katzų draugą ir tarpininką tarą) pagrobėjų ir tėvų, Charles 
Mitchell, su paliuosuotu vaikučiu išeinančiu iš policijos sto
ties ir lydimu detektyvo. Žemiau pagrobtojo vaikučio tėvai. 

(Acme telephoto)

HUGH B. 
CBNNELLY

Kandidatas
į 11-to Wardo

ALDERMANUS
Urėdę

Indorsuotas ir Remiamas 11 Wardo Lietuvių Demokratų 

ir Kitų Organizacijų.

Atiduotas balsas už IIUGH B. CONNELLY yra ne tik 
už gerą Chicagos miesto valdininką, bet ir balsas už 
prielankų lietuviams 11-to Wardo Aldermaną.

Rinkimai Antradienį,

Vasario-Feb. 28 d., 1939

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą, 
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo-” laivakorčių 
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

• /

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Ave. Tel. Canal 7790

JŪSŲ UŽDUOTIS
kaipo lietuvys, yra - Balsuoti Visų Lietuvių 
Gerovei.

Demokratai, Republikonai Vienykitės 
ir Išrinkit Jūsų Draugę ir Kaimynę per 15 
metų:
MICHAEL R. NARVID

Į ALDERMONUS 13-TO WARD0

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwesf Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

<lc Jnknlft. mv.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

Norėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

pok.ua
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YOŲNEVERKNEW! U

THE 97 POUND 
WEAKLING WHO BE —
CAME"THE \WORLD*S 

MOST PERFECTLV OE- 
VELOPED MAN/*
WEIGHING ONLY 97 

POONDS AT THE AGE
OF 16, ATLAS DEVOTEO '

HIMSELF TO A STRICT 
CALI5THENIC ROOTINE 
FOR THREE YEARS DURING 
WHICH HE DEVELOPEDTHE BOOY

THAT WON HIM INTERNATIONAL FAMElI

By Hob Bart

I HE GERMAN 
RATENT OFFICE,UNTIL

1926, CLA9SIFFIBDTHE 
AEROPLANE IN THE ŠAME

CATEGORYAS CHILDRENS' 
TOYS, POPULAR. AAAUSEMENTS

ANO SHOOTING 
GALLERIES.'//

THE CIGABETTE VVITHOUT PAPER./ 
STEPHEN TAMAS.AN HUNGARlAN AUTHOR 

AND DR. JOSEF GYORKI, A CHEMIST, HAVE 
INVENTED A CIGARETTE VVITHOOT PAPER...

THE TOBACCO IS WRAPPED IN '‘NICOCEL*
A NEW SUBSTANCE WHICH IS HARMLESS ANO 

PREVENTS IRRITATION OF BURNING 
BAPER TO THE SMOKER.....

6ner/».~—

ISTHBHAI^OFA

nę kuomet Širdis buvo liūd
nu, kuomet dienos išrodo tam
sios ir naktys nesibaigian
čios, kad plyšusi širdis, Tėvo 
pataisymu, buvo per liūdesį 
pudaryta linksmu pagelbinin- 
kė, kurios patarnavimas dau
giau ir daugiau palengvins 
nuvargusio naštas kaip nie
kad pirmai

LIETUVIAI DAKTARAI

-2rr

LIETUVIAI DAKTARAI

Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARU2I6KIS)

šdamus
vim.

savo varpas su sa-

•-
•»

»»
 t »

 t 
» 

»»
» 

r i »>
 ■

SKYRIUS XXI
>

Palaimos kaina

(Tęsinys)
Žmogiškame saikavime tas 

pats yra tiesa apie visus tuos, 
kurie duoda mums pamokas 
kurios pagelbsti mums gyve
nime. Gryni inedegos suran- 
kiotojai gali pagelbėti anuins 
kitų gerų minčių pagalba, ku
rias jie surenka ir mums per

duoda, bet jie neturi mums 
jokios savos spagai bos, iš jų 
pačių gyvenimo. Tiktai žod
žiai, kurie ateina su patyri
mo jėga gali būti tikra duo
na mūsų alkiui. Tiktai su su
raminimu, kuriuo mes buvo
me Dievo suraminti mes tik
rai galime kitus suraminti. 
Tiktai kų mes išmokome iš

Vienas iš kentėjimo arba 
ištyrimo palaiminimas yra 
tas, kad juo mes esame pri
taikinti palikti pagelbinges- 
niais kitiems mūsų patarna

DIDELĖ
NUOLAIDA

DABAR
Perkant Rakandus, Pečius, 

Elektrikines Ledaunes, 
Radijas, Akordijcnus

Naujos, mažos Radijos po
06.95

6 tūbų Victor Radijos 
vertos $25.00, po
012.50

7 tūbų Radijos Gražiame
Kabinete už
024.50

8 tūbų Zenitli, Gražiame 
Kabinete, vertais $90.00, už

038.00
R.C.A. Victor, Philco, Ra- 
dionas didžiausia vertė ir 

nuolaida.
Pečiai: Universal, Norge, 
Croun, Monogram, ir kiti 
su didele nuolaida.

Dabar pirkdami Elektri
nę ledaunę: Norge, General 
Electric, Hotpoint, VVestin- 
ghouse, Crosley Shelvadore, 
sutaupysite daugiau kaip 
$50.00 ant naujo 1939 Ref- 
rigeratoriaus. Lengvi išmo
kėjimai suteikiami ilgam 
laikui.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE CO.,
3409 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

WCFL — 970 k. Radio va
landa leidžiama kas nedė
lios vakaras 5:30 iki 6:30 
P. M. Chicago laiku.

«•

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ava

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrua Seredg 

Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį
Sekmadienį auaitarina

Telefonai HEMlock 6286

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.

Ofiao valandos:
' 10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vaL vakaro 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Sositarios

Tel. YARds 3146
Šis yra vienas iš liūdesio stų smuikų dirbėjų būdų to- [VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki 

atlyginimų kurs kartais yra limose šalyse, kurie, gabiomis L. „ .f u’„7,. ®. „ „

nepastebetas tų kurie varge.! rankomis triuškindami ir tat j šventadieniais: 11 iki 12 
Jie klausia kodėl Dievas juos [ šydam i, padirba instrumentus
užgauna, kų jie yra padarę turinčius platesnį gaiso sieki, 
užsipelnyti tokį kentėjimų. Į nekaip kada nors buvo joms.
Pagelbėtų visiems tokiems ka- galima turėti, kolei jog bu- Į 

vo naujos, nesutriuškintos, ir 
stiprios.

Ar esate kada nors pama-

ntriai panešti jei jie atsimin-
„ , ... ... . ’ tų kad Dievas prirengia juosio mažo kūdikėlio, ir apture-1 ...... . , . .. j. .X1 'palikti kitiems suramintajam

ir vadais gyvenimo tamsiuo-1
se takuose. Vienas rašytojas 
rašo:—

44 Gal esate girdėję apie kei-

vime. Ta motina kuri nusto

jo dieviškų suraminimų, gali 
vėliau eiti pas kitas motinas 
panašiame liūdesyje, ir sura
minti jas kaip ji nebūtų ga
lėjus jas suraminti pirm nė ji

patyrimo, tų nie«j galime tik-|su^^° savo Pa^os liūdesį. Da
rai mokinti. bar žin° kuo JV liūdesys

yra, ir gali įeiti į jų patyri-
Tat yra kad knygos, kurios 

tikrai munig pagelbsti turėjo 
kainuoti jų rašytojams daug 

1 daugiau nekaip grynas jų pa- 
į gaminimo literatinis darbas. 

Kiekvienas žodis, kurs pra
neša apie k rikščioniškų rainy - 

1 bę yra pergalės ant savęs vai- 
sius skaudžios kovos ir iš- 

j tyrimo laikuose. Kiekvienas 
j žodis kurs duoda suraminimų 
pasakoja apie liūdesius sutik
tus ir pergalingai paneštus. 
Tai jo paties patyrimo pasa
kų rašytojas yra įdėjęs j sa- 

I vo žodžius. Buvo sakoma apie 
dainius kad jie dainoje mo
kina kų jie kentėjime išmoko. 
Visi krikščionys myli psal
mes skaityti. Kiekvienoje mū
sų širdies jausmų nuotaikoje 
ir fazėje mes randame šiose 
psalmėse kaip tik tuos žod
žius kuriuose mes galime su
statyti mūsų mintis ir ištarti 
mūsų pageidavimus. Priežas
tis yra kad šios psalmės yra 
ištikimais užrašais to kų kiti 
žmonės manė ir jautė kuo
met jie turėjo tokius patyri
mus kaip mūsų. Mes einame 
takais kuriuos jų kojos mums 
pramynė šiurkščioje dykynė
je. Palaiminimas kurį mes ap
turime paeina iš jų skausmo 
ir ašarų.

Taip yra visoje literatūro
je. Didelės mintys, kur tik 
jas randame, užgimė kovoje 
ir sielvartoje. Taip yra gy
venime. Mes negalime būti 
jokios naudos pasaulyje be 
kainos. Kas mums nieko ne- 
kainoja duoti arba daryti! 
Tai tie kurie ašarose sėjo kas 
džiaugsme pjauna. Tai tas 
kurs išeina ir verkia, nešda
mas brangių sėklų, kurs vėl 
ateis besidžiaugdamas, atsine-

mų. O ta yra gyva ypatybė 
suramintojo mene. Be sųjnu- 
smo rodymo galybės mes nie
kad negalime duoti stiprumo 
arba pagalbos tųjam, kurio 
širdis plyšta. Šių galę žmo
gus įgija per kentėjimų. Bu
vo, net Jėzui, reikalinga, kad 
Jis rengėsi būti mūsų priete- 
liu ir mūsų pagelbėtoju vi
suose mūsų reikalo punktuo
se, įeiti į tikrų žmogiškų gy
venimų, ir pergyventi jį iki 
galui, kad Jis galėtų žinoti 
visus žmogiškus patyrimus. 
Delei šio mums yra pasaky
ta, kad danguje Jis dabar 
yra paliestas neg#,lybių jaus
mu, ir gali suprasti visa kų 
mes kenčiame. Tie Jo žmo
nės, kurie vedami per kentė
jimų yra irgi prirengiami pa
likti pagelbininkais kitiems 
tikriausiu ir giliausiu būdu.

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockwell Streei 

Telephone REPnblic 9723

KAL & ZARETSKY
jIE TUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketvergc 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

■Fredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 • • 
Snbatoj nuo 12 iki 6 v. v

TeL Prospect 1012 
Km Tol Ropnblie 6047

v.-

AKIŲ GYDYTOJAS

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETR1CALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirs 20 medį praktikavimo 
Mano Garantavimai

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
nio, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 1X1 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Rainos pigiem kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniam, Ketvirtadieniai* ir 

Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* u 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tei. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
_________ pagal sutartį.__________

TeL OANal 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

Ofiao TeL OANal 2345

DK. f. C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Trečiadieniais pagal sutartį

Res. TeL CANaI 0402 
2305 So. Leavitt Street

DH. P. J. BEINAR
t BEI N AltA L S nAs j 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao WENtworth 1612

Res. — YARda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 ikį 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros labo*
CHICAGO, ILL 

Telefonas MlDway 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Tei. YARda 0994 
,-Raa. TeL PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėlioaua nuo 10 iki 12 vai. dieni

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

eL YARda 6921 
«*.; KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Rea 6958 So. Talman Avė. 
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4648

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:3* 

756 VVest 35th Street

VaL s—4 ia 
1446 So. 49th Ct

Sukatomis nao 7—9 vakar*
Ketv. ir Nedėliomi* snaitaru*

Partlue universiteto garbės 
studentė Marie Louise Meek? 
>sykiu yra ir pečkuriu mergai
čių dormitorijoj. Mokslų uni
versitete ji gauna dykai, ta
čiau, negalėdama užsimokėti 
už globų, sutiko būti dženi- 
toriu. Tokiai mergaitei tikrai 
rūpi mokslas. (Acme photo)

...Clairolis to the hair!
Aad your hair is most important of all! For it’s your 
hair that makes or macs your looks. Let’s look at your 
hair now. Is it drab?—overbleached?—streaked?—- 
flecked with grey? Certainly you know that Clairol’s 
Modem* Medaod will coraact these defects as noth- 
ing else can . • . thampoo ing, reconditioning and 
TINTING bv one triple-action treatment without 
preliminary hleaching . . . adding natural-looking 
color and glanaosous hightights . . . making a more 
youthful YOU. See your hairdresser or send this 
coupon NOW

Naturally... wtth

Office hours:
2 to 4 and 7 to. 9 P. M.
Sundays by appointment

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Na* 2 iki 4 ir ano 6 iki B vaL žak 
Nedėliomi* pagal satartį,

Offic* TaL YARda 4717 
Namų TeL PROspsst 1986

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. i. 
REZIDENCIJA

6631 S. California A ve. 
Telefonas REPubhc 7868

Z*L OALum* 6974
OFISO VALANDOS 

B vai. ryto iki 8 v. vakara, iiakinaat 
aekmadieaiaa ir trečiadieaina

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CillCAUU, ILL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaidencijoa Tai. BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ZB

4157 Archer Av<
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P.

Reaidenoija 
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedeiiomi* pagal retartį

NAUJOS KNYGOS
S. Yla, 8EIMOS ŽAIZDA.................................. 05c
B. Skurkis, TIKIU ............................................ 05c
LIETUVOS KARALIENĖ....................................05c
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI............. 05o
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALĖ...............05c
B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA......... 05c
T. Alekna, GEGUŽĖS MĖNUO .............  30c
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA.........................50c
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... 11.50

Su užsakymai* kreipkitės i

“DRAUGO” KNYGYNĄ 
2334 South Oakley Avė. Chicago, DL

7.4'"M

that c«a'« k

(. <

*• <«r* te feeir fer mark ot 
GENUINE Clolrol oo tho fcett/e.

a bl«nd that Clairol contains

lac.
132 W«t 4«th »L. New York. N. Y.
6e*4 PUB heekbt advice and anzlyai*.

Ckr. Šute..

My frMUticUn

Office Phone Res and Office
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt St.
Vai: 2^ pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KDWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniai! 
Paga&l Rntartį-

TaL LAFayette 6016

DR. C. 1. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

OFISO VALANDOS i 
II vaL ryto iki 9 vaL

to

Tei CANaI 0267
Rea. TeL PROapect 6658

DR. P. Ž. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Slo. Halsted Street 

Reaidencija 6600 So. Artaaian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro

TaL YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal —tartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistą*

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayatta 1660 

4atradi*aiaia. K«tviitadianiaia ir
PaT.ktadiaaiaia

4631 South Ashland Al^ 
M. TARda MM

to
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Ūkis netoli Morris, III., kurio turtingas savininkas Abner Nelson (dešinėj) neseniai pagrobtas ir nužudytas.

ATEINA NAUJAS 
ŽMOGUS

(Tęsinys iš 3 pusi.)

tingumų. Tik prisiminkim Kri 
ptaus buvimų šioje žemėje. Ir 
)ievas savo kalbų yra patvir

tinęs stebuklais ir (pranašys
tėmis ir Savo mokslų pavede 
saugoti nuo klaidos ir skelb
ti visiems žmonėms Katalikų 
Bažnyčiai.

Až tikiu, nes Dievas yra ka
lbėjęs žmonėms apie save, aš 
tikiu sielos nemirtingumu, ne6 
Dievas pranešė mums, kad 
mes nemirsime, bet gyvensi-

(nereiškia, kad aš niekinu mo
kslų) kam aš gyvenu šiame 
pasauly, kur aš gyvenu šiame 
pasauly, kur aš eisn po mir
ties, bet visa tai atskleidžia 
tikėjimas. Kų neįstengia pasa
kyti mokslas, tikėjimas pasa
ko. Vadinasi tikėjimas daro 
mane mokytesnį už tų, kuris 
jo nepripažįsta.

Aš tikiu, nes tikėjimas pra
turtina mano protų, nuramina 
širdį, nes aš žinau, kur aš ei
siu po mirties ir sustiprina 
valių tiems darbams, kuriuos 
aš turiu gyvendamas šioje že
mėje atlikti.

KASDIEN SU KRISTUMI
. vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Vasario 27 Diena

“Jei daugiaus remies savo 
protu ir išmone, negu dory
be pasidavimo Jėzui Kristui, 
retai ir vėlai liksi atpšviestu 
žmogumi; nes Dievas nori, i-

Paaiškinimas
BRIGHTON PARK. — šeštadie

nio “Draugo” numery a. a. Liu- 
dovikos Zaronienės vienų metų 
mirties sukaktuvių skelbime įvyko 
klaida. Per neausitarimą skelbime 
buvo paminėta, kad gimines, kai
mynai ir pažįstami po pamaldų su- 

4139 S.šiandien visi mokyčiausi pro Aušros Vartų Moterų Š^kwo(jd nAveUS po num
fesoriai, gamtininkai gydyto-IMe į D^ugį™ 
jai, astronomai, rašytojai yra _ . . ° J
tikintieji į Dievų. Pavyzdžiui, Dėmesiui

šiemet švenčia aštuoniasdešimt
me aname pasauly amžinai. Aš 
tikiu Dievu, nes Jis, būdamas

Aušros Vartų (parapijai ren 
giant išleisti 35 m. jubilieji
nę parapijos knygų, ta proga

pilniausia Tiesa, žmonių ne- 1UŪ>1J Au„ros VarU) Mot,,rl} ir 
klaidina. j j^ergįnų dr-jos fotografija

Mokslas neįstengia P<«akyt. bus knygoje. Tat vi-
amžiaus sukakų M. Planetas 8Os narJe be isinltie8; kad ne.
(G. 1833. IV. 23 Kelio m., Vo- kokių nesusipratimų iv
kietijoje), kuris yra žymiau- užsigavilllų visae at.
sias pasauly fizikas ir apdo
vanotas Nobelio premija ir 
turiu pabrėžti, kad tai yra 
gilaus tikėjimo vyras ir grie
žtai nusistatęs prieš laisva- 
manybę. Bedievybę jis laiko 
ardančia jėga ir ragina su ja 
kovoti, nes su joa “pergale 
žūtų ne vien vertingiausi mū
sų kultūros turtai, bet kas 
dar blogiau, pranyktų ir mū
sų planai (perspektyvos) į ge
resnę ateitį” (Al. Planck, lie- 
ligija ir gamtamokslis, 1938 
m. 7 pusi.).

Kaip AI. Planekas galvoja, 
taip galvoja tūkstanuiai vyrų 
ir jie viešai išpažįsta tikėjimų 
į Dievų. Tai naujųjų laikų 
žmonės. Aš esu irgi naujųjų 
laikų žmogus, todėl tikiu į 
Dievų ir viešai parodysiu sa
vo tikėjimų darbais. “M. L.”

Atsiprašome — pakvietimo į na
mus nebuvo sutarta indėti.

vykti antradienyje, Tuesday, 
Vasario 28 d., 8 vai. vakare 
pas lllington Studio — p. Za
latoriaus studio, 2006 W. Cer
mak Rd. dėl nusifotografavi
mo. Praneškite ir kitoms na
rėms, kad visos draugijos na
rės būtų nuotraukoje, kad vi
sos, kaip viena jubiliejų švęs- 
tuinėm. Valdyba.

Patarlės

Neieškok malonumų, baimė 
skausmo pranyks.

Netinginiauk, o dalbas tau 
nebus baisus.

Koks žmogus, tokia turi 
būti ir kalba.

Svečių valgis iki vartų.
Jei nori išvengti Įžymių klai

dų, klausyk patarimo už tave 
doresniųjų žmonių.

A. A.

ANTANAS NAUJELIS 
(NOVAK)

Mirė vasario 25 d., 1939 m., 
12:20 vai. ryto, sulaukęs senat
vės.

Gimęs Lietuvoje, Šeinių ap
skrityje, Šventežerio parapijoje, 
Ežerėlių kaime.

Amerikoje išgyveno 50 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

gimines, draugus ir pažįstamus.
Laidotuvėmis rūpinasi Mrs. 

K. Nevedomskis, tel. CANal 
2591.

Kūnas pašarvotas Lachavvicz 
koplyčioje, 2314 West 23rd Pi.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
vasario 28 d. Iš koplyčios 8:3o 
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus -nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus-ges ir pa- 
žj»iamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Giminės,

žįstanū.
Draugai lr Pa-

Laidotuvių direktorius Lacha
vvicz ir Sūnai, tel. Canal 2515.

Oliicago basebolo Cubs rinktinė jau suvažiavo į Catalina, 
Galit’., salų praktikoms. Šioj nuotraukoj matome Dizzy Dean 
ir Gabby Hartnett, kuriuos saloj pasitiko didelis Cubsų rė
mėjas, įsivilkęs į meškos kailį. (Acme telepboto)

THINGS THAT NEVER HAPPEN
vvait n
/Ll.
EXT#?o Čalmom \

“Income Taxn 
Reikalu

S. Valst. federalinė valdžia 
pasiuntė į mūs raštinę A. S. 
Valūnų — Intemal Revenue 
darbininkų, pagelbėti lietu
viams išpildyti Income Tax 
blankas, ir duoti atsakymus 
į visus klausimus kas link In
come ir Sočiai Security tak
sų.

P-nas Valūnas bus “Drau
go” raštipėje nuo vasario 23 
d. iki kovo 1 d., nuo 9:00 
vai. ryto iki 6 vai. vakare.

šis patarnavimas, tai yra 
blankų išpildymas ir notari- 
zavimas, veltui, čionai bus ga
lima ir čekį išpirkti dėl mo
kėjimo taksų.

KAS TURI PILDYTI 
INCOME TAX BLANKAS

Kiekvienas nevedęs žmogus, 
pilietis ar ne pilietis, kurio į- 
plaukos buvo $1,000.00 ar 
daugiau, nuo algos dividendų, 
pardavimo namų, stakų, bonų 
per 1938 metus, turi išpildyti 
blankų.

Vedę žmonės turi pildyti 
blankų, kurių įplaukos buvo 
virš -2,500.00.

Biznieriai turi išpildyti 
blankas, kurių įeigos buvo 
$5,000 ar daugiau, neskaitant 
ar buvo taksuojama atsako
mybė ar ne.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
nuirau n diduaubia laidojimo įutaiua

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

__  4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfiekf Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727

TA \7 V A T koplyčios visose 
JL/ X X Chicagos dalyse

Klaneykite mūrą Lietuvių radio programų Aeitadienio vakarai*, 
7:00 vaL vakaro 18 WHF0 stotie* (1420 K.) — Pranešėja* 

P. SALTIMIERAS

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausia* patarnavimai — Moterie patarnanja 
Phone 9000 020 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ H NAKTJ
KOPIMAI DYKAI

2025 W. 51* St TeL YARDS 1278

v
Res. 4543 South Paulina Street

dant meis visiškai jam atsi
duotumam ir uždegta jo mei
le perviršintumėm visą mūsų 
protą”. (Kristaus Sekimas, Į 
Knyga Pirma, Skyrius XIV, 
3).

A. S A
ANDRIEJUS STANKEVIČIUS

Mirė vas. 24, 1939, 11:35 v. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Suvalkų ap
skr., Punsko par., Rudnikų k.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijonų, po tėvais Le- 
viutė, du sūnus: Jonų ir Ed
vardų, keturias dukteris: Stel
ių Wabol, Annų ltadzukinas, 
žentų Antanų, Kazimierų Šlio
gerienę, žentų Petrų ir Geno
vaitę Klimus, žentų Boleslovų, 
keturius anūkus, brolj Vincen
tų (Shenandoah, Pa.) ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 7252 South 
Talman Avenue, tel. Prospect 
8197.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
vas. 28 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas j Gimimo 
Švenčiausios Panelės parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnai, Dukterys, 

Žentai, Anūkai, Brolis ir Gi
minės.

KAZIMIERAS LOVEIKIS
Mirė vas. 24 d., 1939 m., 8 

vai. vakare.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės 

apskrityje, Skaudvilės parapi
joje, Kaimiškio kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
du sūnus — Antanų ir Stanis
lovų, marčių Meilių, du anū
kus: Raymond ir Norman ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas S. p. Ma
žeikio koplyčioje, 3319 South 
Lituanica Avenue.

Laidotuvės Jvyks antradieny
je, vasario 28 d., 1939. Iš ko
plyčios 8:00 vai. ryto bus at
lydėta į Švento Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę:

Sūnui, Marti, Anūkai ir 
viki Giminė*.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YAKds 1138.

|Urba Flovver Shoppe j 
4180 Archer Avė.

Phone LAFLV&TTE MOO

1 Gėles Mylintiems — Vestuvėms —Laidotuvių direktorius J.
• Papuošimams 1

DARATA KERULIENĖ
Mirė Vasario 26 d., 1939, 12:10 
vai. po pietų, sulaukus senatį 
vės. w

Gimė Lietuvoje, Panevėžio 
Apskr., Ramygalos parap., Bu- 
tkūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 17 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

du sūnus Jonų, du anukus Jo
nų ir Telesforų, Povilų ir du 
anukus Andriejų ir Nataliją ir 
daug kitų giminių.

A. a, Darata Kerulienė pri
klausė prie draugijų: Tretinin
kų šv. Pranciškaus ir Apašta
lystės Maldos.

Kūnas pašarvotas 4142 So, 
Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Kovo 1 d., 1939 m. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo švenč. Pane
lės parap. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame, visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Anūkai ir 
visi Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. 
Llulevlčius, Tel. LAPayette 35- 
72.

MARIJONA GRIGALIENE 
(po tėvais Guzikaitė)

Mirė vasario 24 d.. 1939 m„ 
5:00 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoj, Suvalkų ap
skrityje, Marijampolės pav.

Amerikoje išgyveno 50 me
tus.

Paliko .dideliame- nuliūdime: 
sūnų Vladslovų, marčių Ane
lę ir du anūkus, sūnų Tamo
šių, dukterį Marijonų Gedvie- 
lienę, žentų Jonų ir keturius 
anūkus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1735 Wabansi» Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
vasario 28 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. My
kolo parap. bažnyčių, kurioj į- 
vyiks .gydujingos panialdps už 

"venonCŠ Sidlk. o pamaiflų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti Mose laido
tuvėse.

Nuliūdę:
Sūnai, Duktė, Marti, Žen

tas ir Giminės. . ■ -

Ijaidotuvių direktorius La- 
chawicz ir Sūnai, tel. CANal 
2515.

LAIBOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas HmDULHIIbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Anthony B. Petkos
Lachawicz ir Senai
J. Liulevieius
S. P. Mažeika

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

Antanas M. Phillins 3307 Lituanica Avė. 
l’hone YABds 4908

Liza 1646 Weet 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

Alhert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridas 3354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419
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V. V. S. Vakarėlis CICERO '
BRIDGEPORT. — Vasario WIW W

18 d. Vilniui Vaduoti Sųjun- Kvječiamį T pramogą 
gos skyr. suruošė vakarėlį su to
šokiais, Sandaros svetainėj.

Susirinkęs gražus būrelis 
žmonių linksmai įpraleido va
karę, šokdami ir žaisdami lie
tuviškus liaudies (žaidimus.

Pinui, šio vakaro V. Balan
da pavyzdingai vedė tvarkę. 
Pakvietė ir keletę kalbėtojų, 
kurie apibudino V. V. S. rei
kšmę ir ragino rašytis kad iš
ugdyti tę garbingų organiza
cijų, kurios užduotis yra rū
pintis atgauti Vilnių.

Vakarėlio pelnas (apie 15 
dol.) bus persiųstas į Lietuvę 
Geležiniam Fondui. Kiekvie
nas šios sųjungos uždirbtas 
centelis nenueina nepasiekęs 
tikslo. Kaip iki šiol, taip ir 
toliau bus dirbama Geležinio 
Fondo naudai.

Išmušus tinkamai Vilniaus 
grųžinimo prie Lietuvos vala
ndai, kad iždas būtų gatavas.

Komisija nuoširdžiai visie
ms, kas tik kuo prie šio va
karo (pasisekimo prisidėjo: 
“Margučiui” už garsinimų, vi 
siems nariams už tikietų par
davinėjimų, darbininkams, ku
rie nuoširdžiai dirbo vaišin
dami svečius, muzikantui Bal- 
taduoniui, kuris dykai pagrie 
žė ir palinksmino publikų, 
Biekšai kuris veik dykai da
vė salę. Dengimo Komisija

Draugija Šv. Motinos Die
vo Sopulingos rengia bunco 
party vasario 28 d., parapijos 
svetainėj. Įėjimas tik 15c.

Komisija: K. Vasiliauskienė, 
J. Kiškūnienė ir K. Ramonie
nė kviečia visus atsilankyti.

Korespondentė

Padėkos Žodis

Nauji Ligoniai Šv.
Kryžiaus Ligoninėje:

Teodoras Dappas iš Šv. Ju
rgio parapijos.

Marijona Bernotienė iš Šv. 
Jurgio parapijos.

Katarina Kaminskienė iš 
Aušros Vartij parapijos.

S.K.L.

Town of Lake Žinutė
Sunkiai serga veikėjos Ana- 

- stazi'jos Snarskienės motina 
Uršulė Rumšelienė, buvus Ma
žeikienė. Ligonę galima apla
nkyti adr. 4621 So. Marss- 
field. ! ' »

Ligonė yra narė Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 3 
skyr. Narės prašomas ligonę 
aplankyti.

Linkime U. Rumšelienei 
greitai pasveikti. Rap.

MARĄUETTE PARK. — 
Nelaimė ištiko mane visiškai 
netikėtai. Bet tokio sunkaus 
smūgio prislėgtas radau už
uojautos ir palengvinimo li
goje nuo giminių, draugų ir 
pažįstamų. Jūsų visų atsilan
kymai, laiškai, gėlės ir dova
nos daug man padėjo perneš
ti sunkių ligų.

Dabar jau, iš Dievo malo
nės, sveikstu ir noriu išreikš
ti nuoširdžių padėkų visiems, 
kurie mane lankė žodžiu arba 
asmeniai.

Pirmiausia iš gilumo šir
dies dėkoju Šv. Panelės Gimi
mo parapijos klebonui kun. 
A. Baltučiui, ir vikarams, 
kun. P. Katauskui ir kun. Lu 
kušiui, Marijonų kongregaci
jos Provincijolui kun. J. Ja
kaičiui, gerb. pralotu! Macie
jauskui ir kun. J. Juškai už 
lankymų ir dvasinę pagalbų; 
Šv. Kazimiero vienuolyno se
selei Adelei už maldas ir do
vanas; broliui ir brolienei A- 
ntanams Petraičiams už dova
nas ir moralinį sustiprinimų; 
taipki dėkoju už dovanas: Bie- 
lskiams, K. Pilipauskių šei
mai, J. Jacobs, B. Loetz, J. 
Urbueiams, krikšto sūnui J. 
Rumšai, švogerio dukteriai U. 
Rumšaitei, .p-lėms H. Sburas, 
K. McNamara, A. Kuszlejko, 
ponams ITallahan ir A. Krue- 
ger. Negaliu visų išvardinti, 
tik noriu pasakyti, kad jūsų 
atsiminimai ir geri linkėjimai 
pasiliks man širdyje neišdil
domai.

Z

Estijos Konsulas Coldren, p. Daužvardienė, Lietuvos Konsulas Daužvardis ir Estijos Vice- 
Konsulas Whipple geria tostų Lietuvai vasario 16 d., Lietuvos Konsulate Chicagoje. (Fo
tografijos ir matrica padaryti Csicago Times)

vanų. Priklausau prie tos dr- 
gijos virš dvidešimts metų ir 
neėmiau pašalpos už tai drau
gija suteikė man dovanų. Pa
tarčiau visoms mergaitėms ir 
moterims priklausyti prie tos 
kilnios draugijos.

Ona Gerdvainienė

Pranešimai
Žemaičių Kultūros klūbo su 

atrink imas įvyks kovo 9 d. 
7 vai. vak., Juškos salėj, 2417 
W. 43rd St. Valdyba prašoma 
susirinkti pas A. Rudokų. 
4547 S. Washtenaw Ave., kovo 
2 d., 7 vai. vakare.

A. Rudokas, fin. sekr.

Jonas Petraitis,
6648 S. Washtenaw ave.

Minėdami Vasario 16 
Ir Mes Skelbiam Žodį

SPRING VALLEY, ILL. — 
Vasario 19 d. Simano Kevu- 
lio svetainėje paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės 21 me 
tų sukaktuvės. Žmonių susi
rinko apie 150, kurių tarpe 
ir man, prieš 21 metus vei
kiant pardavinėjime Lietuvos 
Paskolos bonų, rinkime auk
so ir sidabro, siuntimu Lietu
vos kareiviams cigaretų, cuk
raus, drabužių ir kitko, teko 
dalyvauti, taip pat ir kitam 
veteranui, būtent Juozui Gruo 

, džiui, ir džiaugtis, kad mūsų 
darbo vaisiai nenuėjo už niek. 
Tėvynės meilė buvo išreikšta, 
pritaikintomis tai iškilmei ka
lbomis ir patrijotinėmis dai
nomis. Kalbėtojai buvo vie
tiniai ir kalbos buvo vien tik 
apie Lietuvę, būtent, kad mes 
esame visi Lietuvos sūnūs ir 
dukterys, abba broliai ir se
serys, net ir tie Lietuvos lau-

nkiai buvo atgauta nepriklau
somybė. Pareikšta, kad toji 
nepriklausomybė būtų saugo
jama iki paskutinio lašo krau
jo, t. y. kad Lietuvos valdžia 
žiūrėtų ir saugotų vien tik 
Lietuvos nepriklausomybę, o 
ne savo tautininkų partijų. Be 
to priimta tokio turinio rezo
liucija:

1. Kad būtų išrinktas Lie
tuvos seimas visuotinu ir sla
ptu balsavimu;

2. Kad Lietuvos valdžia sto 
vėtų ant grynai demokratiškų 
pamatų;

3. Kad perdaug nenusigųs- 
tų lenkų ir vokiečių, kurie 
yra dabar didžiausi Lietuvos 
priešai.

4. Kad Lietuvos gyventoja
ms fbūtij suteikta daugiau lai
svės, žodžio, spaudos ir susi
rinkimų.

Aukos, surinktos per pami
nėjimų, bus pasiųstos Lietu
von, man ding, Ginklų Fon
dui.

Paminėjimas praėjo labai 
gražiai ir tvarkiai. Jame ne
buvo nei vieno Lietuvos iš
gamos, dėl ,to nebuvo kam ir 
trukdyti.

Vietos anglų laikraštis ‘The 
Daily Post Tribūne’ paminė
jimų gražiai apraše.

Albinas Pilipaitis,
Paminėjimo R. Kom. narys

Asfhma Cause
F ought in 3 Minutes

NEURITIS
SEIIIVE PAIN IN MW MINUTE*

To relteve the torturing pain of Neuritia. 
Rheumatiam, Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor’s formule 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
cotics. Does the work ųuickly—mušt relieve 
worst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggists. Don’t 
suffer. Ūse NURITO on thia guarantee today.

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKISKUS LAIKRAŠČIUS

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair 
makes you look old and feel old. 
Try the Modern* Method for Col- 
oring Hair . . . CLAIROL. You’ll 
appreciate the quick, pleasant treat
ment. No bleaching reąuired to 
soften the hair when you ūse 
CLAIROL. You’ll love the results 
on your hair — beautiful, natural- 
looking color that defies detection. 
See yourself as you would likę to 
be. See your hairdresser today or 
send this coupon NOW.

Natūrali?... FifA

uK te tore (e feeir for (Air merk of 
GCNUIHt CMnl on (Ae feott/e.

• The perfect combindflon of rich oil. fine 
aoap and delicate color that can’t be copied 
... a blend that only Clairol contains.

W ohb ot eomv aeaa* aMB ot aa* ot •
JOAN CIAI*. CLAIROL, Ine.
132 Weat 46th St., Nevv York, N. Y.
Send FREE booklet, advice and analysia.

Addrm. 

City------- State

M y Btautician

Taip. brangūs draugai. Jei jus Itonkina skausmo* ir susti
rimas jūsų muskulų, kaipo paseka oratroukio perpūtime, 
nuovargio or persidirbimo, nekentėkite šių tkousmų barei-* 
kalingai. Naudokite linimentų, kurj jūsų tėvai ir tėvų tėvas 
naudojo nuo 1867 metų. • Poklauskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudojo Poin-EipeMerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutų Pain-Eip«llerio ortimiousioįe jums vaisti
nėje. Reikolaukite Poin-EipeNerio M Inkaru ant kiekvienas 
dėžutės.

BRIGHTON PARK. — Šir
dingai dėkoju draugijai Ne
kalto Prasidėjimo moterų ir Į kai, girios, net akmenys, mu- 
mergaičių už suteiktų man do- ms yra giminingi; ir kaip su-

VĖL IŠRINKITE

EAGAN
ALDERMONĄ 13toWARDO

“Geriausias Aldermonas Ką Jūs Turėjote”

Jam kredituojama įgijimas daugiau pagerinimų 13-tame 
warde negu bile kuriame warde Chioagoje. Jis įgijo 
pagerinimus Marųuette Parke, pailginimų Kedzie gat
vės ir įvedimų tilto prie 75-tos gat. Jis įgijo šimtus to
kių pagerinimų, įskaitant (pagerinimų California gatvės 
ir atidarymų tos gatvės prie 49th St., padaryti kelių 
busams greitam susisiekimui California gatve į North 
Sidę.

Jis Padarė Naują Rekordą Atlikime 
Naujų Pagerinimo Darbų

Per ALDHRMONO JOTTN E. EGAN idarbavimasi 
13-tame warde buvo padaryta šimtai pagerinimų. Jis

pradėjo darbų ant daugelio kitų pagerinimų savo warde, ir mano juos užbaigti 
greitu laiku.

PAGELBEKIT JAM PABAIGTI KĄ JIS PRADĖJO 
Nepartiviniai Aldermaniški Rinkimai Vasario-Feb. 28.

BALSUOKITE IR

JOHN E.

Ay dlssolvlng and removlng macus or 
phlegm that causes strangllng, choklng, 
Aslhma attaeks, the doctor’s prescription 
Mendaco removes the cause of your agony. 
Ilt jr.iokci, no dopes, no Injections. Ab- 
sol alely tasteless. Starts work ln 3 minutes. 
—‘ iundlyB'eep soundly tonlght. Soon feel veli, years 
younger stronger, and eat anythlng. Guar- 
anteei ) ompletely satisfactory or money 
back. 11 your druggist is out ask hlm to 
order Mendaco for you. Don’t ssSef euother 
day. Tlie guarantee proteets you.

COULD NOT DO HER

HOSSENORK
W7UEN every-

▼v thing you at* 
i tempt is a burden 
—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just wh'

’ you neea for eztra 
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, Nevv Jersey, sava, "After 
doing just a little work I had to lie 
dovvn. >1 y mother-in-lav ą recom* 
mended the Vegetable Compound. 
1 can see a vvonderful change now.”

S.

VECFTABLE COMPOUNO

11 CUTS-BURNS-SCALDS
ahould be ųuickly treated to prevent bad aftcr- 
effects as well u relieve pain. Ūse OlL-oJ SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet. At your 
druggist s—money back if not satisfied. For 
freesample ivrite Mosto Laboratories. 215Soutb 
Leavitt Street. Chicago. —

QUICK RELIEF FOR FEET

išbandyk mūsų moksliškų 
“New Life’’ galvos gydymų nuo 
pleiskanų, nuo sausumo ir nuo 
taukuotumo odos ir plaukų. At- 
nauink savo plaukus ir prirengk 
juos pavasariniam sugarbinia- 
vlmui.

Kaina 05c. — Tik šią savaitę.

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771

16 metų patyrimo.

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums” 

10c
DRAUGAS PUB. CO,
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

JL A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

Sweeps away surface deposits...
breaks up dūli, ūgly tooth film
likę magic. You’d never believe how fast 
the NEW Listerinj Tooth Pašte doras 
and polishes teeth. Its new. miracle-clea įs- 
ing Ingredient. Luster-Foam doterge.it. 
whlsks«way ūgly surfaco deposits ln a jiffy.

Theinstant Imish anAsali va touch amnz- 
Ing Luster-Foam detergent, lt surges into 
a roam of tlny. actlve bubbles, which svreeps 
into and Cleans pits and eraeks so minute 
et en trater may not enter them . . . leaves 
your trhole mouth tingling vrith life . . . 
starts your teeth gparkling wlth nev luster.

Get the big 254 tube. or better štili, the 
double-slze 404 tube containing more than 
U pound at any drug counter. Lambert 
Pnarmacal Co.. St. Louis, Mo.

THI NEW POSMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

B'LUSTER-FOAM'f

AAilIions prėfer this "flavor
*that is different"
Pamėginkite 8j naujų Salad 

DressingJ Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

« MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—,

PAR MORE-OP THE COSTLY INGREDIENTS!

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU

Every Sunday from 1—2 P. M
Folklore Radio Frognun

PLATINKITE “DRAUGĄ“

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Mūrinis namas, 1-mas aukštas — 
6 kamb, 2-tras — 4. Greitas pir
kėjas gaus "lucky bargain”. 63-čios 
gatvekariai priveža arti. Atsišauki
te: 5811 IVest 64th Place. Klaus- 
kitę antrame aukštyje, užpakalyje.

PARDAVIMUI NAMAI 
8241 So. Talman Ave., puikus 2 fle
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarių 
fletai. Ąžuolo grindys ir Įtaisymai. 
Karšto vandenio šiluma. 2-karų ga
radžius. Lotas 30x126. Kaina $7,500.

Vakarytinis kampas 64-tos ir Camt 
bell Ave. Puiki 7 kamb. rezidenclf 
kaiptik nauja. 3 dideliai miegamieji 
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
viename. Puikios ąžuolo grindys ir 
Įtaisymai. 2-karų mūrinis garadžius. 
Gali būti paimtas už $2,000. Balan
sas vidutiniškas.

NORMAN GEYFR & CO., Ine. 
4801 So. Ashland Avenue,

Tel. YARds 0200. 
PARDAVIMUI

Namas su bizniu, pieninė lr groser- 
nB. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Cieeroje, arti 
lietuvių bažnyčios. Namas turi po 
4 ir 4 gražius kambarius. Groser- 
n©Je jrengti visi fikščeriai. yra lr 
naujas elektrinis šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
žastis pardavimui. Atsišaukite pas 
tavininką: W. Stankus, 1325 South 
50th Court, Cicero.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galite pirkti bile kokią, 
nuosavybę bile kur, už mažiau pi
nigų. Taipgi galite parduoti ar iš
mainyti bile kokią nuosavybę grei
čiau ir geriau. Atnaujinkit savo bai
giančią apdraudą (Insurance) per 
mūsų raštinę. Kainos nupigintos. 
Lengvi Išmokėjimai. Naudingos do
vanos duodamos su kiekviena ap
draudos policy.

CHARLES URNTCH 
(Kazys Urnikas)

2500 YVest 63rd St. Antras aukštas
Durys nuo Campbell Ave. pusės

NORI MAINYTI 
Mainysiu mano taverną ir na)

mą ant privatiško namo. Atsišau-1 
kitę: 4635 South Wood Street.

SKAITYKITE VIEN KATA- *fei nori sumai^ynius nūSa* 
LIKIŠKUS LAtfCRAŠČIUS mokykls k«uTėti.

Musės įkyrios ne 
bet daugumu.

didumu,

Tortas virt
SS.0M.MM.M

Reserve
gSM,000.M

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Ave.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokėjom 
Už padėtus

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAM ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospeet 0745-0746
Wholeaale Only

5931-33 So. Ashland Ave.

Paa mua rallma rauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę D«r- 

tlnę.
Ir Visi Mūrų Darbininkai 

Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldaa
Savininkai

MOVING
Anglys Malkos

JUOZAPAS MOCKUS 
2358 So. Leavitt Street

Trokų Išnuomuojame Pik
nikams ir Visiems Kitiems 

Reikalams

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR 1 — 8AUKTTB 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIES0rUO8E.

SGG ............................. .
NUT ................................................ »«.»•
BIG LUMP .................................... »6.0»
MINE RUN .................................... 16.76
BCREENIN08 ................................ $6 SS

Tel. ARDmore 6975

TIKM2.00
0HICA0O8 VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
7t-ėia gat. tr Callfornla Ave 

Du blokai nno Marąuette Pk.

Mflrinial, lnsiuluotl namai 6 
lr 6 kambarių, su beismentu. 
lotas S0xi2s P«dų su visais 
(taisymais.
Namo kaina »«,000.00. Mažas 
pradinis |mok6jimaa, likusieji 
kaip randa, tik po 642.00 | 
mSnes). š) suma padengia 
nuošimti, taksus, apdraudą lr 
mSnesinę dalĮ paakoloa

Namai statomi po priežiūra 
F. H. A.

Pamatykite, o stebCsitšs. 
Ofisas prie 71-ūioa gatvės lr

California Avenue.

doterge.it

